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Uteklo to…Když se po prázdninách přijde do školy, člověku se zdá, že je ten školní rok nekonečný, ale po pár 

týdnech se to všechno jaksi rozhýbe, zvykneme si na pravidelný školní rytmus a najednou jsou před námi 

Vánoce. Krásné období... 

S novým školním rokem za vámi opět přichází náš školní časopis. 

Připravili jsme pro vás takový stručný přehled nejdůležitějších událostí a akcí, které naší školou od září 

profrčely. Dotkneme se například podzimních exkurzí,  budeme pátrat po vašich názorech, nebude chybět 

rozhovor. No a pak se budeme společně těšit na Vánoce a podíváme se na přání do nového roku 2017. 

Tak příjemné počteníčko, krásné Vánoce a šťastný nový rok! 

Vaše redakce 

Redakce školního časopisu děkuje všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a vydání tohoto 

časopisu. 

Toto číslo je poměrně stručné, neboť ochota ke spolupráci na tvorbě byla malá. Proto bychom chtěli vás 

všechny požádat o pomoc při vydávání časopisu. Uvítáme cokoliv, co by mohlo časopis obohatit – vaše 

články, reportáže, povídky, zážitky, dotazy, stížnosti, prosby, blahopřání, kresby… Své příspěvky můžete 

posílat paní učitelce Mgr. Lucii Podařilové na její školní e‐mail. 

Redakce: 

9. ročník: J. Knoflíček, D. Janíček, L. Christianová, Š. Christian, J. Lukášek 

Mgr. Lucie Podařilová  

Vydává ZŠ a MŠ Strážek, Strážek 27, 592 53 

Slovo úvodem 



ROZHOVOR 

 

Tentokrát jsme vyzpovídali paní učitelku Markétu Kaštylovou. Působí na naší škole od září letošního 

školního roku a učí u nás angličtinu a hudební výchovu. 

Nejoblíbenější: 

Film: Želary 

Skupina: Chinaski 

Zpěvák: Xindl‐X 

Kniha: Anglicko‐český slovník (směje se) 

Spisovatel: Jiří Žáček 

Jídlo: Kuřecí řízek s hranolkami 

Barva: Černá 

Píseň: Cudzinka v tvojej zemi 

1. Vánoce jsou před námi. Jaký dárek by vám udělal radost? 

Nemám nějaký speciální dárek, potěšila by mě dobrá knížka, ale budu velice ráda, když se sejdeme všichni 

u stromečku. 

2. Dostala jste někdy pod stromeček dárek, který vám vyrazil dech?  

Manžel mně každý Vánoce vyrazí dech.  

3. Jaké máte vzpomínky na základní školu? 

Mám velice hezké vzpomínky na Základní školu v Nedvědici. 



4. Jak jste se jako žákyně učila? Které předměty vás na škole nejvíc bavily a které naopak?  

Jako žákyně jsem se učila dobře, ale nejvíc jsem vynikala v češtině a němčině. Bavila mě čeština a němčina. 

Nebavila matematika, chemie, fyzika. 

5. Proč jste se rozhodla pracovat jako učitelka? 

Protože ráda pracuji s dětmi a ráda předávám zkušenosti. 

 6. Co vám připadá na učitelské profesi nejobtížnější? 

Známkování, protože si myslím, že každý je dobrý v něčem jiném.  

7. Jaký máte názor na žáky naší školy? 

Jsou to velice milí, hodní a pozorní žáci. 

8. Jak myslíte, že vás vidí žáci? 

Já si myslím, že dobře. Doufám, že cítí pozitivní energii. 

9. Učila jste na jiné škole než na té naší? 

Chvíli na Střední zemědělské škole v Bystřici nad Pernštejnem. 



10. Máte z dětství nějaké zkušenosti s šikanou? 

Ano mám. Děti se mně posmívaly a říkaly mi škaredými přezdívkami. 

11. Které roční období máte nejraději? Proč? 

Podzim. Protože jsem se narodila v listopadu a mám ráda ty barvy podzimu a nejvíce miluji, když přijdu ze 

zimy celá zmrzlá a sednu si ke kamnům  

12. Máte nějakého domácího mazlíčka ? 

Máme boloňského psíka, jmenuje se Monty a říkáme mu Chlupe. 

13. Hrajete na nějaký hudební nástroj? 

Ano, hraji na flétnu, klavír a housle. 

14. Odkud jste? 

Z Věžné. 

15. Kde jste se narodila? 

V Novém Městě na Moravě. 

16. Jaký jste měla v dětství oblíbený seriál? 

Studio kamarád. 



17. Jaké zimní sporty máte ráda? 

Jízdu na lyžích a bruslení. 

18. Existuje nějaký životní sen, který se vám dosud nesplnil? 

Chtěla bych více cestovat. Třeba procestovat celou Ameriku, protože chci poznat jiné tradice a zvyky. 

19. Co považujete ve svém životě za největší úspěch? 

To že mám skvělou práci, která mě naplňuje, zdravé děti a manžela. 

 

Děkujeme paní učitelce za její čas a milý rozhovor. 

Štěpán Christian, Jan Lukášek, 9. třída 



Slavnost Slabikáře 

Pátek 25. listopadu byl pro naše prvňáčky významným dnem. Po splnění pěti nelehkých úkolů, za které 

dostali pět klíčů k vysvobození zakleté princezny z pohádkové věže, byli pasováni do řad čtenářů a dočkali 

se tolik očekávaného Slabikáře. Sváteční den nám přišli zpříjemnit žáci 4. a 5. ročníku, kteří prvňáčkům 

zahráli romskou pohádku a Slabikáře dětem předali. 

Mgr. Martina Saxová 



Zprávičky ze 4. a 5. ročníku 

Od začátku školního roku jsme společně zažili mnoho zajímavých akcí. 

V září například do naší třídy přišel pan Luboš Koudelka, aby nám vyprávěl o nerostech a horninách. 

Vyzkoušeli jsme si jednoduché pokusy, prohlédli jsme si vzorky hornin a minerálů z jeho soukromé sbírky a 

dozvěděli jsme se spoustu důležitých informací. Jak se nám to líbilo? 

Justýna Kružíková (4. ročník): „ Bylo to super!“ 

Dominik Šustal (5. ročník): „ Bylo to poučný. Líbilo se mi to a nejlepší ze všeho byl pokus.“ 



V říjnu jsme se všemi ostatními žáky prvního stupně navštívili Planetárium v Brně. Nejdřív jsme si vyzkoušeli 

několik interaktivních prvků (kaleidoskop, pixelovou stěnu, zvukovod a planetární siloměr), které jsou volně 

přístupné před budovou Planetária. Potom jsme zhlédli krásný film s názvem Úžasné planety. V něm jsme 

slyšeli mnoho nového o vesmíru, planetách Sluneční soustavy, hvězdách a souhvězdích. A co nás zaujalo? 

Zuzana Koudelková (4. ročník): Mně se na tom filmu nejvíc líbilo, že byl 3D. A překvapilo mě, že Malý a 

Velký vůz nejsou souhvězdí.“ 

Dušan Vališ (4. ročník): „ Bylo to pěkné. Nejvíc se mně líbil ten film o planetách a taky, že jsme si mohli v 

Planetáriu koupit různé suvenýry. 



Na konci října nás čekala beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou a hercem panem Miroslavem 

Reilem. Paní spisovatelka nám vyprávěla o tom, jak vznikají její knihy a dvě z nich nám představila. Byly to: 

A‐Ž půjdeš do školy a Náš dvůr má tajemství. Pan Reil nám z obou přečetl úryvky. A na závěr máme dobrou 

zprávu pro všechny, kteří by si chtěli knihu paní Fišarové přečíst. Titul Náš dvůr má tajemství už najdete i v 

naší knihovně! 

Žáci 4. a 5. ročníku a jejich třídní učitelka Mgr. Lucie Christianová 



Lucie Christianová, 9. třída 

Sběrný dvůr 

V úterý 27.9.  jsme se se školou vypravili do sběrného dvora v Bystřici nad Pernštejnem. Této akce se 

zúčastnilo více základních škol z našeho okolí. Jeli jsme tam autobusem, který nám zařídil právě sběrný 

dvůr. Pracovníci dvora si pro nás připravili několik stanovišť s úkoly a soutěžemi. Později s námi prošli celý 

dvůr a vysvětlovali nám, jak co funguje. Myslela jsem si, že o třídění odpadů už všechno vím, a nečekala 

jsem, že může být toto téma tak zajímavé. Jsem velmi ráda za to, že jsem se dozvěděla tolik nových 

informací.  Od této návštěvy přemýšlím o třídění odpadů mnohem víc než dříve. 



ANKETA 

Rozhodli jsme se, že se zeptáme našich spolužáků na otázky z prostředí školy.   

Našlo se několik jedinců, kteří se s námi o své pocity upřímně podělili. Těmto lidem moc děkujeme. 

1. OTÁZKA: Líbí se ti prostředí školy? 

2. OTÁZKA:  Chtěl/a bys na naší škole něco změnit? 

3. OTÁZKA:  Líbí se ti hodiny s rodilým mluvčím? 



6. ročník 

Aleš Pavlík 

1) Líbí se mi. 

2) Zrušil bych elektronickou žákovskou. 

3) Hodiny s rodilým mluvčím se mi moc líbí. 

Michal Magda 

1) Ano, líbí se mi školní výzdoba. 

2) Ano, kuchařky ve školní jídelně. 

3) Ano, je s ním sranda. 

7. ročník 

Martin Hanák 

1) Ano, líbí se mi celkový vzhled školy. 

2) Ano, změnil bych tabuli v naší třídě. 

3) Ano, lépe se učíme anglicky. 

Adéla Nachtigalová 

1) Ano, působí na mě příjemně. 

2) Ne, líbí se mi. 

3) Ano, budu lépe mluvit anglicky. 

8. ročník 

Vojta Krejzek 

1) Ano, je příjemné. 

2) Ano, zrušil bych elektronickou žákovskou a zlepšil bych obědy. 

3) Ano, procvičíme si lépe anglický jazyk. 

Klára Hatláková 

1) Docela ano. 

2) Ano, zrušila bych elektronickou žákovskou. 

3) Ano, zlepšíme si angličtinu. 

9. ročník 

Pavel Pálenský 

1) Není to nejhorší. 

2) Ano, školní stravování. 

3) Ano, komunikuji více v hodině. 

Tereza Jízdná 

1) Ano. 

2) Asi ne. 

3) Ano. 

Jiří Knoflíček, Dominik Janíček, 9. ročník 



NOVÝ ROK 2017 

 Co si přejí žáci šestého a sedmého ročníku do nového roku? 

 

Do nového roku bych se chtěl zlepšit v českém jazyce. 

Přeju si, aby pokračoval dramatický kroužek. 

A aby se deváťákům dařilo na střední škole. 

Aleš Pavlík, 6. třída 

 

Přeji si, abych dostala žlutý pásek z korejské sebeobrany. 

Druhé přání je, aby mi někdo z mojí rodiny koupil myš. 

Třetí přání je, abych se kouknula do Rakouska na čerty. 

Přeju všem hodně štěstí a zdraví do nového roku. 

At´ se všem splní, co si přáli. 

Pavla Koukolová, 7. třída 

 

K novému roku si přeji  lépe se učit, splnění přání a předsevzetí, celkově se zlepšit ve všem, 

štěstí a zdraví, protože ho zase až tak moc není. 

Kateřina Pozděnová, 6. třída 



Do nového roku si přeji, aby zůstala Markýza ( kůň ) a byla zdravá. Dále nůž a dalekohled. 

Také aby byli všichni zdraví a splnily se jim jejich sny. Dalším mým velkým přáním je, aby 

skončila válka. Také aby se zvýšily stavy zvěře a abych dostal holuba. 

Jakub Magda, 7. třída 

 

Přeju si, abych se zlepšil v učení a známkách. A byl celý rok zdravý. 

Martin Hanák, 7. třída 

 

Šťastný nový rok. Mnoho zábavy a štěstí. Ať všichni mají, co chtějí. Já si přeji hlavně zdraví a 

dobré známky. 

Vladimír Loula, 7. třída 

 

Přeji si, aby se ve zdraví narodil můj bráška. Chtěla bych se zlepšit ve škole a ve známkách.  Dále 

bych si přála mít velikou oslavu narozenin. Pomáhat mámě, abychom byli šťastná rodina.  

Adéla Nachtigalová, 7. ročník 



Přejeme do nového roku
od všeho potřebného trochu,
a jako pověstnou třešničku,
ať máte šťastný život v malíčku.

Naše redakce

A na konec našich příspěvků jsme umístili přání do nového roku od pana starosty městyse Strážku, paní 

ředitelky a naší redakce.  

Milí žáci naší základní školy, dovolte mi, aby Vám popřál do nového roku 2017 hlavně zdraví a 

štěstí. Také Vám přeji, ať  vám jde učení s radostí a máte samé dobré známky. Ať je pro Vás škola 

místo, kde máte samé dobré kamarády a učení je zábavná hra. Přeji Vám krásný nový rok.   

Vlastimil Tvarůžek, starosta městyse Strážek 

Někdy se nám zdá, že čas letí velmi rychle a že skoro nic nestíháme. Říkáme si, že nemáme čas. 

Přitom všichni máme stejně dlouhý den, týden, ba i rok. Rozdíl je v tom, co považujeme za důležité, 

podle čeho se vlastně rozhodujeme, na co využíváme čas, který je nám na tomto světě dán. Velmi 

málo přemýšlíme, kterým směrem utíkáme, proč tam vlastně jdeme. A přitom kličkováním sem a 

tam, tak ztrácíme mnohem více času. 

Prožijme tedy čas Vánoc v klidu, pokoji a radosti ze setkání se svými blízkými. 

Do nového roku 2017 si přejme, ať je každý nový den hezký a příjemný. 

Ať nám zůstává víra, naděje a láska.  

Anna Knoflíčková, ředitelka ZŠ a MŠ Strážek 
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